Det sker på Kulturcenter Værestedet…
Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 – 21.00

Jordens og livets udvikling
Foredrag ved professor i geologi Minik Rosing, Geologisk Museum, Københavns Universitet.
Jordens udvikling har sat rammerne for livets udvikling, men de levende organismer har også påvirket
Jordens geologiske udvikling ved at udnytte energien i Solens lys og overtage kontrollen med atmosfærens og
oceanernes sammensætning og reguleret klimaet.
Jordens og livets udvikling har spejlet hinanden gennem milliarder af år. Jordens udvikling har sat rammerne
for livets udvikling, men de levende organismer har også påvirket Jordens geologiske udvikling.
Siden de levende organismer udviklede evnen til at udnytte energien i Solens lys, har livet overtaget kontrollen
med atmosfærens og oceanernes sammensætning, reguleret klimaet, og måske endda haft en afgørende
indflydelse på selve den faste Jords kemiske udvikling. Vi vil prøve at se på om livet i virkeligheden er den
dominerende geologiske kraft på Jorden.
I foredraget vil du også blive præsenteret for en ny idé: at eksportere grønlandsk mudder til troperne. Minik
Rosing og hans kolleger er ved at undersøge om man samtidig kan skabe et nyt, bæredygtigt erhverv i Grønland
og revitalisere de forarmede landbrugsjorde i Troperne, og dermed skabe økonomisk vækst i fattige tropiske og
subtropiske områder.
Kan grønlandsk mudder skabe vækst i troperne? Indlandsisen knuser det
grønlandske grundfjeld når den bevæger sig over landet.
Milliarder af ton, fint bjergartsmel bliver hvert år skyllet ud fra isen med
smeltevand og aflejret i fjorde og søer. Det fine stenmel indeholder alle de
mineralske næringsstoffer som planter har brug for til deres vækst, men på
grund af det kolde arktiske klima forbliver størstedelen af melet inaktivt.
Store områder i troperne og subtroperne er karakteriserede ved at have
ekstremt næringsfattige jorde fordi der gennem millioner af års varmt og
fugtigt tropiske klima er sket en omfattende udvaskning af næringsstoffer.
Tropejorde giver derfor typisk meget lave afgrødeudbytter, sammenlignet med
fx danske jorde.
Minik Rosing og hans kolleger er ved at undersøge om man på samme tid kan
skabe et nyt bæredygtigt erhverv i Grønland og revitalisere de forarmede
tropejorde, og dermed skabe økonomisk vækst i fattige tropiske og subtropiske
områder.
Læs mere her

Efter nogle fantastiske foredrag i efteråret 2017 forsætter Kulturcenter Værestedet uge 12 2018 med
live-streaming direkte fra Aarhus Universitet. Her er man med på en kikker til en række spændende
foredrag, hvor man hver tirsdag får udfordret sin paratviden på en underholdende måde.
Der er hver aften fri adgang til foredrag fra kl. 19-21 og mulighed for at købe sig en kop kaffe og et stykke
kage, samt have lidt socialt samvær.
Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage i de enkelte foredrag - og det er ikke en række, hvor
man skal deltage i alle for at få noget ud af det. Det er dog en god idé at skærpe sin nysgerrighed, for der
kommer helt sikkert noget spændende viden frem ved foredragene.
Du kan læse mere på dette link

Program 2018:
20-03-2018: Jordens og livets udvikling
10-04-2018: Ig Nobel Prize: first laugh, then think
17-04-2018: Myrer
01-05-2018: Reward, prediction and brain dopamine
Mere om de enkelte foredrag, - klik her....Se

tr

Du kan læse mere om foredragene på.. http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
Du kan se trailer om foredragene på.. https://player.vimeo.com/video/181216109

Fællesspisning
på Værestedet
Så er der igen fællesspisning på Værestedet. Vi mødes og spiser et måltid med vores naboer og
venner under helt afslappede forhold.
Kom som du er og tag endelig ungerne med, der er ingen duge eller bordpynt de kan flå i!

Torsdag d. 22. marts
Kl. 18.00
”DE UNGE” (Ida Marie og Ane Emilie Nielsen, Sofie Kruse,
Johanne og Nanna El Jamal) indtager køkkenet og serverer:

Orientalsk inspireret mad
bl.a. vietnamesiske forårsruller
Øl og vand kan købes

Pris: voksne 50,- børn 25,Tilmelding senest tirsdag d. 20. marts hos Tilde på kontoret. Tlf:
86694510/61334511.
Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com

Kulturcenter Værestedet har inviteret
Tove Udsholt til at fortælle om:

”Jødepigen Tove blev gemt på et høloft i Gilleleje”

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00
Tove Udsholt er én af de 136 børn, som under 2. verdenskrig blev gemt hos plejefamilier eller på
børnehjem, da forældrene forsøgte at flygte.
Tove var tre år, da hun sammen med sin mor og mange andre tilbragte fire-fem nætter på et høloft i
Gilleleje på flugt fra tyskerne i oktober 1943. Moderen kom med en båd til Sverige, mens Tove blev hos en
fiskerfamilie, hvor manden også var strandfoged.

De var barnløse; havde mistet en datter, da hun var seks uger, og nu tilbød de at passe Tove, mens
moderen var flygtning i Sverige. Faderen var ikke jøde, og forældrene valgte, at han skulle blive i
København for at passe på lejligheden og passe sit arbejde.
Tove fik et nyt hjem og hun elskede plejeforældrene. Hun kom til at elske Gilleleje. – Det frie liv, hvor der
var kort til skov og strand. Hun oplevede tryghed. En gang imellem pegede plejeforældrene over mod lys i
Sverige på den anden side og sagde: ”Der er mor…”

Kom på Kulturcenter Værestedet
-

og hør et foredrag om Toves liv, før, under og efter krigen.

